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NORMAL
Sayı : E-35889452-002.242-008695
Konu : Yerli Malı Tebliği

ODALARIMIZA ( 2021/200 ) SAYILI GENELGE

İlgi : Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı'nın
07.12.2021 tarihli ve 54826179-426.05-279/161 sayılı genelgesinde;

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza iletilen
yazıda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun 63 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince; mal
alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı
sağlanabildiği, yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya
belli bir kısmının yerli malı olması şartının getirilebildiği, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri
arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat
avantajı sağlanmasının, yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı
sağlanmasının, yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili
malzeme, makine ve ekipman arasından belirlenen malzeme, makine ve ekipmanların yerli malı
olmasının zorunlu olduğu ve bu çerçevede, söz konusu mal, yazılım, makine ve ekipmanların yerli malı
olduğunun aynı maddenin (e) bendine istinaden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yerli Malı Tebliği esas alınarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirildiği
bildirilmiştir.
Ayrıca,
- 11. Kalkınma Planı’nda imalat sanayinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak sektörel
önceliklendirme yaklaşımı benimsendiği,
- Kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları
öncelikli sektörler olarak belirlendiği, “öncelikli sektörlerde yerli üretimin artırılması amacıyla kamu
alımları sisteminin kaldıraç oluşturacak şekilde kullanılması” na ilişkin tedbirler oluşturulduğu,
- Bu hedef doğrultusunda, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla
Bakanlıkça yürütülen faaliyetler çerçevesinde yerli malı belgesi uygulamasının etkinleştirilmesi ihtiyacı
hasıl olduğu,
- Bu kapsamda, yerli malı belgesinin başvuru, değerlendirme, belgelendirme ve kullanım süreçlerinde
yaşanan sıkıntıların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile
muhtelif platformlarda istişare edilerek görüş ve değerlendirmeler alındığı, Yerli Malı Tebliği’nde
yapılması planlanan değişiklikler tespit edildiği ve “Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Taslağı” düzenlendiği,
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ifade edilerek taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz istenilmektedir.
Bir örneği yazımız ekinde yer alan yerli malı tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağına
ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin yine ekte yer alan forma uygun şekilde hazırlanarak, 14 Aralık
2021 tarihine kadar yazılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr adresine
iletilmesi hususunda;" Denilmektedir.

Gereğini önemle rica ederiz.

Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

Hüseyin AR
Başkan Vekili

Ek: Görüş Bildirme Formu


